
 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

  

 

                    

 

Produktblad 

 
MACHO BIKE ® (Årsmodell 2019) 

Tuffa el-cyklar med funktion och attityd 

Crossborder International AB 

Leverantörsvägen 4 

187 66 Täby 

SWEDEN 

Phone: +46 (0) 8 590 77 660 
info@crossborderinternational.com 

www.MachoBike.se 
 

 

 
 

 

 

Specifikationer ”Fat Mini” 250W (el-cykel) 750W (moped klass 2) 
Se bild här ovan 

Motor (kapacitet/fabrikat) 
 

36V, 250W, BAFANG 
Borstlös motor, soft drive 

48V, 750W, BAFANG 
Borstlös motor, soft 
drive 

Batteri (SAMSUNG eller LG cells) 36V, 13Ah, Li-ion 48V, 16Ah, Li-ion 

Sensor Typ BIGSTONE V12L Speed sensor 

LCD display/LED belysning BIGSTONE C500B. LED belysn. kopplad t. batteriet 
Vattentät/IP65, bakgrundsbelyst display, USB utgång. 

Framgaffel Stål, odämpad Stål, dämpad. MOZO 

Bromsar fram/bak TEKTRO Auriga hydraulic, 180mm. Electric cut off. 

Växelväljare/reglage SHIMANO Acera. 

Växel/bakhjul/kedja/kedjekrans SHIMANO Acera, 8 växlar, skydd för växelväljaren / 
KMT rostfri kedja. Utbytbar kedjekrans (ej helsvetsad). 

Gasreglage Tillbehör. Tumreglage. 
Enkel eftermontering 

Monterat och klart. 
Helt gashandtag 

Styre/Styrstam/Pakethållare PROMAX, stål / PROMAX justerbar/Pakethållare 

Bromshandtag/sadel TEKTRO/ VELO ergonomisk sadel med bärhandtag 

Ram Alu alloy 6061 (3mm aluminium). Ihopfällbar.  
Dold kabeldragning i ramen. 
Reflexer på ram och trampor. Max personvikt: 160kg 

Däck/fälgar 20’’ x 4.0 KENDA / 60mm 

Färg Svart (ram +alla detaljer) Svart matt (ram+alla 
detaljer) 

Övrigt:  
Exempel/räckvidd 
(750w/16Ah/48V): 
Upp till 80km vid 100% eldrift. 
CE/CoC intyg medföljer. 

Vikt cirka 25kg + batteri. N:W 29kg /G.W:34kg. 
Ev. ändringar och tillägg meddelas senare. 
Er egen slutmontering är mycket enkel 
(framhjul+trampor).  
Företagare kan använda cykeln i sin verksamhet. 

 

                  

   

MACHO BIKE ”Work Line” 

MACHO kan bli ditt nästa 

tjänstefordon eller slitvarg på 

jobbet.  

MACHO är tyst och lättkörd. 

Brukar du låna ut en bil till dina 

kunder? Låna ut en el-cykel istället. 

Vår 750W modell körs som en 

moped och klarar lätt flera mil, 

även med tung last. 

MACHO har ”feta” däck som tar 

dig fram året runt på alla underlag. 

Alla komponenter är av högsta 

klass. Service över hela landet. 

Vi kan anpassa cyklarna 

efter just Era företagsbehov. 

Berätta vad ni vill ändra, lägga till 

eller ta bort. Exempel här nedan.   

 Ändra kulör till ert 

företags profilfärg 

 Utrusta med andra 

pakethållare fram/bak 

 Era företagsdekaler 

(POLIS, Post, SAS etc.) 

 Växlar 

 Motorstyrka 

 Batterikapacitet 

 Ihopfällbar, ja/nej 

 Rak- eller böjd ram 

 Med eller utan dämpare 

 Punkteringsfria däck 

 Stöldmärkning 

 

 

 

Valfrihet för er! 
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